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I. Obiectivele generale ale cursului 

Cursul de instruire profesională continuă se organizează în scopul ridicării 
nivelului de cunoştinţe şi a aptitudinilor profesionale pe care ascultătorii le 
posedă.  
Prin intermediul cursului se formează următoarele competenţe: 
- cunoaşterea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind 

achizițiile publice; 
- familiarizarea cu modul de documentare standard pentru realizarea achizițiilor 

publice de bunuri/servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv; 

II. Tematica cursului 

Nr. 

crt. 
Denumirea temelor Numărul 

de ore 

1. 

Legislația REPUBLICII MOLDOVA in vederea achizițiilor 
publice. Tipuri de achiziții publice.  Modele de documente pentru 
achizițiile publice. Documentaţia standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri/servicii și lucrări. 

10 

2. 

Hotărârea agenţiei naţionale de reglementare în energetică № 
24/2017 din 26ianuarie.  
Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență 
din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale 
și operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare. 
Achizițiile publice banca mondială. 

10 

   

3. 
Achizițiile publice banca mondială. Achizițiile publice banca 

europeană de reconstrucție și dezvoltare (BERD). 
 

10 

   
 Total ore curs 30 
 

  

 

 

http://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiect_ds_dialog_competitiv_bsl_rectificat.docx
http://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiect_ds_dialog_competitiv_bsl_rectificat.docx


III. Conţinutul temelor 

N
r. 

c
rt
. 

Denumirea temelor şi întrebărilor 

Num
ărul 
de 
ore 

1 

1.  Legislația REPUBLICII MOLDOVA in vederea achizițiilor publice.  
       Legea nr. 131 din 03.07.2015  privind achiziţiile publice  

1.1  Dispoziții generale privind achizițiile publice: 
1.1.1 Introducere în achiziții publice 
1.1.2 Cadrul legislativ din domeniul achizițiilor publice 
1.1.3 Obiectul achizițiilor publice 
1.1.4 Principalii actori ai sistemului de achiziții publice 
1.1.5 Principii în achiziții publice                

1.2  Procesul de achiziție publică 
1.2.1 Componența grupului de lucru pentru achiziții. Reprezentanții 
societății civile. Registre de evidență 
1.2.2 Planificarea achizițiilor publice (Condiții de planificare. Anunțuri de 
intenție și planul de achiziții. Codurile CPV. Divizarea procedurilor de 
achiziții) 
1.2.3 Tipuri de proceduri de achiziție (Praguri valorice. Numărul minim 
de ofertanţi/candidaţi prevăzut pentru fiecare procedură) 
1.2.4 Elaborarea documentației de atribuire (Criterii de calificare și 
selecție. Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Garanția 
pentru ofertă și garanția de bună execuție a contractului. Documentația 
standard) 
1.2.5 Invitația/anunțul de participare. Termene. Publicarea anunțurilor în 
Buletinul Achizițiilor Publice 

1.2.6 Depunerea, modificarea și retragerea ofertelor. Deschiderea ofertelor.     
ofertelor 

1.2.7 Situații de exludere din procedura de achiziție 
1.2.8 Atribuirea contractului de achiziții publice (Informarea despre re       
așteptare și termeni de încheiere a contractului de achiziții publice).  
1.2.9 Anularea procedurii de achiziție 
1.2.10 Raportarea rezultatelor procedurii de achiziție publică 
1.2.11 Contractul de achiziții publice (Executarea și modificarea contractu     
1.2.12 Transparența în procesul de achiziție publică 

1.3. Lista de interdicție a operatorilor economici 
Întocmirea și conținutul listei 
1.3.1 Procedura de înscriere a operatorilor economici în listă 

10 



1.3.2 Temeiuri de înscriere în lista de interdicție 
1.4. Soluționarea litigiilor în domeniul achizițiilor publice 

1.4.1 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
1.4.2 Formularea contestațiilor în cadrul procedurilor de achiziții publice 
1.4.3 Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor 

 
1.5. Angajamentele asumate de Republica Moldova 
 în domeniul achizițiilor publice pe plan extern: 

1.5.1Acordul achizițiilor publice din cadrul OMC  
1.5.2Acordul de asociere RM-UE. Directivele UE 

       
 

2. 

2. Achizițiile publice banca mondială. 
2.1 Achiziții în cadrul proiectelor de investiții ale băncii mondiale. 

2.1.1 Banca mondiala: istorie, principii, etape în cadrul proiectelor de 
asistență tehnică. 

2. 1.2 Identificarea proiectelor și etapele premergătoare implementării 
proiectului 

2.1.3. Procesul de Achiziții și rolul acestuia în contextul proiectelor 
finanțate de Banca Mondială. 

2.1.4. Cadru nou privind achizițiile în proiectele finanțate de Banca 
Mondială. 

2.1.5  Studii de caz, lecții învățate 
3. Achizițiile publice banca europeană de reconstrucție și dezvoltare 

(BERD). 
 
3.1 Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor în 
cadrul proiectelor finanțate de către BERD. 
3.1.1. Introducere 
3.1.2. Principiile și regulile de achiziții BERD 
3.1.3. Achiziții de bunuri, lucrări și servicii asociate. 

3.1.4. Achizițiile serviciilor de consultanță. 

5 
 
 
 
 
5 

3. 

  4.  Regulamentul ANRE ,,Regulamentul privind procedurile de achiziţie 
a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare,,:  
4.1 Scopul Domeniul și praguri de aplicare. Beneficiarul. Obligațiile 
beneficiarului. Operatorul economic. Drepturi și condiții. Lista de 

10 



interdicție.      
4.2 Etapele procedurilor de achiziție.  
a) planificarea anuală a achiziţiilor; 
b) iniţierea procedurii de achiziţii; 
c) depunerea şi calificarea ofertelor; 
d) evaluarea ofertelor; 
e) atribuirea contractului de achiziţii 
4.3Procedurile de achiziție. 
a) licitație deschisă; 
b) licitație restrânsă; 
c) cerere a ofertelor de prețuri; 
d) dialog competitiv; 
e) proceduri negociate; 
f) sistem dinamic de achiziţie; 
g) licitaţia electronică; 
h) acord-cadru 
4.4 Inițierea procedurilor de achiziții. şi răspunderea 
pentru încălcarea regulamentului Iniţierea procedurilor de achiziţii 
4.5 Caietul de sarcini 
4.6  Procedura de preselecţie şi sistemul de calificare 
4.6.1 Depunerea ofertelor 
4.6.2 Deschiderea şi calificarea ofertelor depuse 
4.6.3 Evaluarea ofertelor şi numirea câştigătorului 
4.6.4 Atribuirea contractului de achiziţii 
4.6.5 Forme de comunicare 
4.6.6 Soluţionarea litigiilor şi răspunderea pentru încălcarea 

Regulamentului 
 
4.7  ANEXE LA CONTRACT. 

 Total ore curs 30 
 

IV. Sugestii de predare-învăţare şi evaluare 
Cursul de instruire profesională continuă a membrilor Asociaţiei  

„Moldova Apă-Canal” se organizează pe grupe (maximum 20 de persoane ). 
Cursul se desfăşoară în limbile română sau rusă (în funcţie de limba 

solicitată de către beneficiar) pe adresa: mun. Chişinău, b-dul Dacia 39, UTM, 
Facultatea Urbanism și Arhitectură, bloc „9”, aula 142.  

Modul de desfăşurare a instruirii: învățământ de zi, 3 zile, câte 10 ore în zi  
(900 – 1700);  

 
 
 
 



V. Bibliografie recomandată 
 

1. LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice (Publicat : 31.07.2015în 
Monitorul Oficial Nr. 197-205 art Nr : 402),  

2. Data intrării in vigoare :01.05.2016 
3. Hotărârea Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică № 24/2017 din 

26ianuarie. Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126 ( intră în vigoare în 
termen de 6 luni de la data publicării) 

4. Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor 
utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele 

5. electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

6. Directiva 2014/25/ue a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 
privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele 
apei, energiei, 

7. transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ 
8. (Text cu relevanță pentru SEE) 
9. Tabel de corespondență între directiva 2014/25/ue a Parlamentului European și a 

Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care activează în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/ce și 
proiectul legii privind achizițiile sectoriale 

10. Reguli şi politici de achiziţie BERD 
11. Dossier type d’appel d’offres 
12. Passation des marchés De fourniture, montage d’installations. 
13. DTAO: Fourniture et montage d’installations (05/07) 
14. Acquisition de Biens et Services connexes 
15. Août 2014.  Guide et Formulaires types pour 
16. l’Evaluation des Offres. 
17. GHID PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR, LUCRĂRILOR ȘI  SERVICIILOR  ALTELE  DECÂT  DE 

CONSULTANȚĂ  ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR  BIRD  ȘI CREDITELOR ȘI GRANTURILOR  
AID DE CĂTRE ÎMPRUMUTAȚII BĂNCII MONDIALE 

18. http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-
projects-programs 
10.https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?do
cid=7398246c-6904-4546-9313-4dd7a8f93faa&ver=current Noul cadru de achiziții a 
Băncii Mondiale (engleza) 

19. http://pubdocs.worldbank.org/en/289581506018876505/Procurement-Regulations-
Russian.pdf  Noul cadru de achiziții a Băncii Mondiale (Rusa)12. 12. 
www.step.worldbank.org portalul informațional a achizițiilor in cadrul proiectelor 
finanțate de Banca Mondială  

20. Politici și Reguli de Achiziții BERD 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266160617&d=&pagenam
e=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument  

21.  Documentul de licitație standard pentru procurarea bunurilor 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704522&d=&pagenam
e=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument    

22. Documentul de licitație standard pentru procurarea lucrărilor 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagenam
e=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument    

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=7398246c-6904-4546-9313-4dd7a8f93faa&ver=current
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=7398246c-6904-4546-9313-4dd7a8f93faa&ver=current
http://pubdocs.worldbank.org/en/289581506018876505/Procurement-Regulations-Russian.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/289581506018876505/Procurement-Regulations-Russian.pdf
http://www.step.worldbank.org/
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266160617&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266160617&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266160617&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704522&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704522&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704522&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument


23. Documentul de licitație standard pentru furnizarea și montarea  instalațiilor și 
echipamentelor 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagenam
e=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument   

24. Condițiile de Contract pentru lucrări de construcții (FIDIC Roșu) 
http://www.ebrd.com/downloads/procurement/project/mdbgcv3unprotected.pdf  

 
 

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395242704558&d=&pagename=EBRD/Content/DownloadDocument
http://www.ebrd.com/downloads/procurement/project/mdbgcv3unprotected.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/procurement/project/mdbgcv3unprotected.pdf
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